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OBJEDNÁVKA OBJ/35/03/008205/2019č. CHS ■'

Objednávka jc u/avirána ve smyslu ^ 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, v platném 
zněni. V souladu se zákonem ě 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněn) pozdějších předpisů, se akceptaci léto 
objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost 
realizovat předmět plněni v požadovaném rozsahu a Objednatel) vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou 
smluvní odměnu.

| Datum vystaven i: 22.11.2019 Či$lo VZ /Iontrofní-sysiémové/: K31165825165

Dodavatel: | Vcolia Energie ČR, a.s.
. zastoupené Ing. Josefem

Objednatel: | Hlavní město Pra ba
zastoupené ing. Janem Rakem, 
ředitelem odboru hospodařeni s 
majetkem 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1
00064581 DIČ: CZ0006458I IČO:

sídlo: sídlo: 28. října 3337/7 
702 00 Ostrava
45193410 DIČ: CZ45193410ICO.

kontaktní 
usoba: 
tel. spojeni: 
fax: 
e-mail:

i kontaktní 
osoba, 
tel. spojeni: 
fax: 
e-mail:

Název zakázky: | G014- Hornomlýnská 1140,1255*1236, Praba 4 - výměna potrubí, oprava 
zásobníků TUV, havarijní oprava čerpadla (1+ úprava potrubí, vý měna vadného 
servopohonu Belimo, a repase 3ceslného ventilu___________________

G0 M -11 omorri 1 > nská 1140,1255,1236, Praha 4 - vý měn a potru b í, oprava zásobn ikú ~j 
TUV, havarijní oprava čerpadla 0+ úprava potrubí, výměna vadného servopohonu ! 
Belimo, a repase 3cestného ventilu dle CN 014-2018-08*8370, 014-2018-02-8237, j 
014-2018-03-8252. 014-2018-03-8251

Předmět ploění:

Cena za předmět plnění bez DPH:
‘cena je maximální a nc/dckročitelná a zahrnuje veškeré nákJadv 
Dodavatele eyrtu/niené v snuvidosii s realizací předmětu plněni)
Cena za předmět ploění celkem * 15%DPH:
íIM‘tl bude ůčtuv/inti podlípfatttýchpruvmehpiedpiui)

Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
Termín 
zahájení:
Místo plnění: Praha

94 570,94 Kc

108 756,58 Kč

60 dnů
Ihned

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č 235/2004 Sb., o dani s přidané 
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, vystupuje hl. m. jako osoba povinná k dani;

Platební podmínky:
Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli tiazákladč vystaveného daňového dok ladu (fakrurv) a uhrazena 
bankovním převodem na účet Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktuře).

2. Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu rákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty a náležitosti podle § 435 občanského 2ákoníku.

3. Vystavený daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat předmět a číslo objednávky, místo a termín pln tni včetně 
rozpisu položek dle předmětu plněni (materiál, doprava, práce, příp. výkaz odpracovaných hodin jako příloha 
faktury apod.).
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4. V připadá, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel opravněn daňová 
doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravě/doplnční V takovém případě se přeruší plynuti lhůly splatnost)
Ihula splatnosti 7aéne plynout od data doručení opraveného daňového dokladu/faktury objednateli.

?. V připadč. že provedené práce patři do kódíi klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43 vázáných na režim 
přenesené daňové povinnosti, uveďte na vystaveném daňovém dokladu sděleni - „daň odvede /á kázní k"- 
V tomto připadá si Vás dovolujeme požádat o uvedení sazby DPH na vystaveném daňovém dokladu, ve kódu 
klasifikace produkce,

DaRí podmínky:
1 Smluvní strany této objednávky výslovné souhlasí s tím. aby tato objednávka byla uvedena v centrální evidenci 

smluv (CF,S) vedené hlavním městem Prahou, která jc veřej nč přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnicích, 
přcdmčtu, číselné označení teto objednávky, datum jejího podpisu a její text,

2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v (čto objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 občanského zákoníku a uděluji svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýehkohv dalších 
podmínek

3, Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, žc uveřejnění léto objednávkv v registru smluv dle zákona 
Č. 3 40.2015 Sb., o 7v láštn ich podmi n kách úč innosti některý ch sm I u v, u veřej ňování tle hto smi uv a o registru sm Itiv 
(zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha

d. Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech, / nichž dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.
5. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pou/e písemné, a to v případě změn objednávky Číslovanými 

dodatky, které musí být podepsany oběma smluvními stranami.
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak nejpožději do 5 kalendářních 

dnů ode dne vystavení objednávky, jinak tato nabídka na u/avřuni objednávky zaniká.
Smluvní sankce:
1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu pložní dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z maximální ceny předmětu plnění vCctnč DPH stanovené v teto objednávce, a to za každý 
započatý kalendářní den prodlení až do řádného splněni této povinnosti,

2. Dodavatel jc povinen smluvní pokutu uhradit na vyzvu Objednatele Jo 5 dnů od jejího doručenu

a nova

V Praze dne: 22-11- 2018
Za Objednatele:

- / Ing. Jair Rak
ředitetádboru hospodaření s majetkem

Dodavatel akceptuje Uilo objednávku v plném rozsahu a bez výhrad./

V......... dne:

22 -1V 2013Za Dodavatele:

náměstek distribuce a služeb
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